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نشاط يوضح العالقة بني الكتلة والوزن ( 1)
عدة أجسام مختلفة الكتلة . –ميزان ذو كفتين  –ميزان زنبركى :  األدوات

  : اخلطوات

( عين كتلة الجسم باستخدام ميزان ذى كفتين وعين وزنه باستخدام ميزان زنبركى .  1)

.    مع باقى األجسام وسجل النتائج فى جدول  ما سبق( كرر 2)

:  املالحظة

بالكيلو جرام 12345كتلة اجلسم

1121314151وزن اجلسم بالنيوتن

 وزن الجسم على سطح األرض يزداد بزيادة كتلته والعكس صحيح )عالقة طردية( . : االستنتاج

**********************************************************************

تالف املواد فى توصيلها للحرارةاخ : نشاط( 2)
أربع سيقان متساوية الطول والسمك من الخشب واأللومنيوم والحديد والبالستيك .  –كأس بها ماء  –لهب  : األدوات

 : اخلطوات

( ضع كأس الماء فـوق اللهب وقم بتسخين الماء ثم ضع فيها السيقان األربع .  1)

 فها .( امسك ساق األلومنيوم من طر2)

 ( كرر الخطوة السابقة مع ساق الحديد ، ساق البالستيك ، ساق الخشب .3)

 : املالحظات

 ( تشعـر اليد بالحرارة عندما تمسك بساق الحديد أو األلومنيوم .1)

( ال تشعر اليد بالحرارة عندما تمسك بسـاق  البالستيك أو بساق الخشب .2)

 لحرارة فهناك :تختلف المواد فى توصيلها ل : االستنتاج

 :  املواد جيدة التوصيل للحرارة( 1)

   . هى المواد التى تسمح بسريان الحرارة خاللها ، مثل النحاس والحديد واأللومنيوم والزئبق     

:  املواد رديئة التوصيل للحرارة( 2)

 زجاج والورق والهواء والمطاط . هى المواد التى ال تسمح بسريان الحرارة خاللها ، مثل الخشب والبالستيك وال     

***************************************************************************

 اختالف درجة توصيل املعادن املختلفة للحرارة:نشاط ( 3)
شمـع  –والحديد  ثالث سيقـان معدنيـة لها نفس الطـول والسمك من النحـاس واأللومنيـوم –حامـالن معدنيـان  : األدوات

ساعة إيقاف . –مصدر للهب  –دبابيس مكتب  –برافيـن 

  : اخلطوات

على طرف كل ساق معدنية من السيقان الثالثة .   ( أشعل شمع البرافين وضع بضع نقاط من الشمع المنصهر1)

قبل أن يتجمد الشمع المنصهر .  وذلك اق دبوس مكتبـ( ثبت فى الشمع المنصهـر على طرف كل س2)

 ( ضع السيقان الثالث على الحاملين المعدنيين كما بالشكل .3)

 مصدر اللهب . ( ضع أطراف السيقان التى ال تحتوى على شمع البرافين فوق4)

 ( ابدأ بحساب الزمن الالزم لسقوط دبابيس المكتب من كل ساق .       5)

 : املالحظات

 .دبوس المكتب فى ساق النحاس أوالً  تساقط ( 1)

 .األلومنيوم ثانياً ( تساقط دبوس المكتب فى ساق 2)

 فى ساق الحديد ثالثاً .تساقط دبوس المكتب  (3)

 : االستنتاج

 ( المعادن تختلف فى توصيلها للحرارة .1)

( النحاس يوصل الحرارة أسرع من األلومنيوم والحديد .2)

ألومنيوم

خشب

حديد

بالستيك

دبوس 

مكتب 

مثبت 

بشمع

ألومنيوم

حديد

قافساعة إي

حناس

هلب
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 مرت بنفسكاصنع ترمو :نشاط ( 4)
  : األدوات

ورقة  / مثلجإناء به ماء  / ساخنماء  به إناء /صلصال  /ماصة  /لون أحمر  /زجاجة بالستيكية  /كحول إيثيلى  /ماء 

.أزرق(  –أحمر  –فلوماستر ملونة )أسود أقالم  / مقواة

 : اخلطوات

الكحول اإليثيلى .و تين متساويتين من الماء( امأل الزجاجة بكمي1)

( أضف بضع قطرات من اللون مع التقليب .2)

( ضع الماصة فى الزجاجة بحيث ال تلمس قاع الزجاجة . 3)

 ( استخدم الصلصال فى تثبيت  الماصة وغلق فوهة الزجاجة .4)

وىـحدد مستة عبر هذين الشقين ، ـق الماصـن ثم ألصـواة شقيـة المقـ( قص فى الورق5)

 يق قلم التلوين.   السائل بالماصة عن طر      

حددوالحظ ما يحدث لمستوى السائل بالماصة ،  فى إناء به ماء ساخن( ضع الزجاجة 6)

 مستوى السائل باستخدام قلم تلوين آخر .     

حددبالماصة ،  ( ضع الزجاجة فى كأس به ماء مثلج والحظ ما يحدث لمستوى السائل7)

.  دجديمستوى السائل باستخدام قلم تلوين       

  : املالحظات

. كأس الماء الساخن ىفتمدد السائل وارتفاعه بالماصة عندما تكون الزجاجة ( 1)

مثلج  .  الماء الكأس فى انخفاضه عندما تكون الزجاجة ( انكماش السائل و2)

 :  االستنتاج

 بالحرارةحيث يتمدد السائل  تغير درجة الحرارةالموجود به مع  حجم السائلالفكرة األساسية لعمل الترمومتر هى تغير 

 . بالبرودةوينكمش 

***************************************************************************

نشاط : استخدام الرتمومرت املئوى فى قياس درجة حرارة السوائل ( 5)
  : األدوات

كأس بها ماء فاتر . –ياه غازية باردة زجاجة م  –كوب به شاى ساخن  –ترمومتر مئوى 

 : اخلطوات

( ضع الترمومتر فى كوب الشاى الساخن .   1)

( انتظر حتى يثبت ارتفاع الزئبق فى الترمومتر وعين درجة الحرارة .2)

( كرر الخطوات السابقة مع المياه الغازية الباردة ثم الماء الفاتر .    3)

  : املالحظات

ى الساخن أعالها فى درجة الحرارة )( الشا1)
5
س( . 85

( المياه الغازية أقلها درجة حرارة )2)
5
 س( . 5

( الماء الفاتر درجة حرارته قريبة من درجة حرارة جسم اإلنسان )3)
5
س(  . 37

:  االستنتاج

 فى قياس درجة حرارة السوائل .المئوى ( يستخدم الترمومتر 1)

 ستوى سطح الزئبق بالترمومتر يدل على درجة حرارة السائل .( الرقم الذى يتوقف عنده م2)

***************************************************************************

شريط ورق

مقوى

صلصال

ماصة

زجاجة

بالستيكية

كحول مضاف 

له لون أمحر

ترمومرت مئوى

ماء ساخن
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 نسبة حجم األكسجني فى اهلواء اجلوى:  نشاط( 6)
  : األدوات

 . / صلصال / علبة ثقاب ماء ملون/  شمعة / مخبار مدرج /حوض زجاجى 

 : اخلطوات

 ( ثبت شمعة مشتعلة داخل حوض يحتوى على ماء ملون .1)

 ( غط الشمعة بمخبار مدرج .2)

لماء الملون فى الحوض خارج المخبار وداخله.حدد مستوى ا( 3)

  : املالحظات

انطفاء الشمعة وارتفاع الماء الملون فى المخبار إلى خمس حجمه تقريباً . 

  : التفسري

األكسجين الذى استهلكته الشمعةليحل محل المخبار  الملون فىالماء ارتفع 

. أثناء اشتعالها

 :  االستنتاج

جم الهواء الجوى تقريباً .  يشغل األكسجين خمس ح

***************************************************************************

حتضري غاز األكسجني يف املعمل( نشاط : 7)
          

ق محلول فوماء / قمع زجاجى ذو صنبور / أنبوبة زجاجية / سدادة من الفلين ذات ثقبين / دورق زجاجى /  :األدوات

أكسيد الهيدروجين )أسود اللون( . 

 : اخلطوات

 ( ضع كمية من ثانى أكسيد المنجنيز فى الدورق .1)

 ( امأل القمع بفوق أكسيد الهيدروجين .2)

يز .( افتح الصنبور لتسمح بمرور كمية قليلة من فوق أكسيد الهيدروجين على ثانى أكسيد المنجن3)

  : املالحظات

( تصاعد فقاعات من غاز األكسجين فى المخبار ألعلى وإزاحة الماء ألسفل . 1)

( يبقى ثانى أكسيد المنجنيز كما هو بدون تغيير فى الكمية والخواص . 2)

 :  االستنتاج

إلى ماء وأكسجين . )عامل مساعد / عامل حفاز(ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز 

***************************************************************************

صلصال

   

حوض

ماء ملون   

   

حوض

ماء ملون   

   

مشعة مشتعلة

   

خمبار مدرج

   

ماء

   

غاز األكسجني

   

ثانى أكسيد

املنجنيز 

   

ورصنب

   

حملول فوق أكسيد

اهليدروجني
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خواص غاز األكسجني ( أنشطة : 8)
املالحظـــــاتاألنشطـــــة

عدم تمييز لون أو طعم أو رائحة للغاز .خذ مخباراً مملوءاً بغاز األكسجين ، اختبر لونه ورائحته .

. طفيفا ارتفاعا فى المخبار الماءارتفاع نكس مخبار مملوء بغاز األكسجين فى حوض به ماء . 

.ويزداد اشتعال عود الثقابالغاز ال يشتعل أدخل عود ثقاب مشتعل فى مخبار به غاز أكسجين .

نكسسس مخبسسار مملسسوء بغسساز األكسسسجين فسسوق آخسسر مملسسوء بسسالهواء لفتسسرة 

. بار العلوى ثم فى المخبار السفلىوجيزة ثم ادخل شظية متقدة فى المخ

تسسوهج الشسسظية المتقسسدة فسسى المخبسسار  يسسزداد

 السفلى عنها فى المخبار العلوى . 

مخبار به أكسجين ىادخل شريط ماغنسيوم مشتعل ف
الماغنسسسيوم األكسسسجين مسسع شسسريط  يتفاعسسل

 ويتكون أكسيد ماغنسيوم أبيض . 

:  ميكن حتديد خصائص األكسجني فى أنه

 ( غاز عديم اللون والطعم والرائحة .1)

  ( قليل الذوبان فى الماء .2)
( ال يشتعل ولكنه يساعد على االشتعال .3)

 .  يتفاعل مع الماغنسيوم مكونا أكسيد ماغنسيوم لونه أبيض( 4)

 . (ن كثافة الهواء / يحل محل الهواءكثافته أكبر م) ( أثقل من الهواء5)

***************************************************************************

نشاط : كيف يتكون صدأ احلديد ( 9)
 مجموعة من المسامير )قطعة من سلك تنظيف األوانى( / ماء . : األدوات

 : اخلطوات

 ماء .بلل المسامير أو سلك التنظيف بال( 1)

 اترك سلك التنظيف عدة أيام في جو رطب .( 2)

ظيف بعد هذه المدة .افحص المسامير أو سلك التن( 3)

 تغطى المسامير بطبقة بنية هشة من الصدأ وتصبح المسامير أقل متانة . : املالحظات

 تعرض األدوات المصنوعة من الحديد ألكسجين الهواء الرطب يسبب تعرضها للصدأ والتآكل .:  االستنتاج

***************************************************************************

باألكسجني ؟ احتادها بعد املواد كتلة تزداد هل: نشاط ( 11)
 .موقد /  ألومنيوم ورق/  األوانى تنظيف سلك/  رقمى ميزان : األدوات

 : اخلطوات

 . الميزان ذلك الوزن مستخدًما فى بنْفس اجعلهما ، التنظيف سلك من كرتين نعاص( 1)

 الَموقد . على أشعلها ثم ، بملقاط   الُكرتين إحدى ( التقط2)

 .اللهب  يَنطفئ حتى أو الحديد من األلومنيوم َطبق على ضعها للكرة الداخلى الجزء يحمر ( عندما3)

 .ذلك الميزان  فى مستخدًما تَحترق ؛ لم التى المحترقة والكرة الكرة كتلة بين وقارن الكرتين كتلة قياس ( أعد4)

قبل احتراقه أكبر من كتلته قبل االشتعال .   التنظيف كتلة سلك : املالحظات

 عندما تتحد المواد باألكسجين تزيد كتلتها .:  االستنتاج

***************************************************************************

أكسجني

خمبار 
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الزفريهواء الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون فى : نشاط ( 11)
 .شفاطة عصير طويلة  /ماء جيـر رائق  /برطمان أو أنابيب اختبار  : األدوات

 : اخلطوات

جير فى برطمان .    ضع كمية صغيرة من ماء ال( 1)

دقيقة إلى دقيقتين .  ة فى هـذا البرطمان لمدة حوالىانفخ باستخدام الشفاط( 2)

  تعكر ماء الجير الرائق . : املالحظات

    يعكر ماء الجير الرائق .يحتوى هواء الزفير على غاز ثانى أكسيد الكربون الذى :  االستنتاج

***************************************************************************

الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء تنفس النباتات : نشاط ( 12)
/  بذور فول أو بسلة منبتة / برطمان أو أنابيب اختبار : األدوات

 .  صلصال/ أنبوب بالستيكى / ماء جير رائق 

 : اخلطوات

ول أو البسلة فى برطمان ور النباتات مثل الفثبت بعض بذ( 1)

أو نشارة خشب مبللة بالماء .على قطن   

 م تثبيته بالصلصال .اء البرطمان وأنفذ منه أنبوباً بالستيكياً وأحكاثقب غط( 2)

لجير . والحظ التغير الذى يطرأ على ماء اواتركه فترة  اء جير رائقان به مر فى برطمرف األنبوب اآلخع طض( 3)

  تعكر ماء الجير الرائق . : املالحظات

   .ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء تنفس النباتات :  االستنتاج

***************************************************************************

ا  عمعة أثناء احرتالكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون : نشاط ( 13)
. غطاء زجاجى – ماء جير رائق –شمعة  –مخبار زجاجى  : األدوات

 : اخلطوات

 .مخبار زجاجى وأشعلها قاعدة ثبت شمعة فى ( 1)

 حتى تنطفئ .  الشمعة زجاجى والحظالغطاء الب المخبار غط( 2)

ارفع غطاء المخبار وصب بداخله قليالً من ماء الجير الرائق . ( 2)

          تعكر ماء الجير الرائق . : املالحظات

   . ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون أثناء احتراق الشمعة:  االستنتاج

***************************************************************************

يف املعملثانى أكسيد الكربون حتضري غاز ( نشاط : 14)
   : األدوات

خابير أو أنابيب زجاجية .   م ●

دورق زجاجى له سدادة من الفلين ذات ثقبين .   ●

 قمع زجاجى .  ●

 حمض هيدروكلوريك مخفف . ●

 كربونات كالسيوم . ●

 . U أنبوبة زجاجية على شكل حرف  ●

 : اخلطوات

 ( كون جهاز كما بالشكل . 1)

وكلوريك المخفف على كربونات الكالسيوم .( صب قليالً من حمض الهيدر2)

  يتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون ويتم جمعه بإزاحة الهواء إلى أعلى . : املالحظات

  مع كربونات الكالسيوم ويتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون .تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف ي:  االستنتاج

 محض هيدروكلوريك 

 خمفف                

  
   

 صنبور

  
   

 مسحوق كربونات

 كالسيوم         

  

   

 ثانى أكسيدغاز 

 الكربون      

  
   

يتعكر ماء اجلري 

الرائق عند نفخ 

هواء الزفري فيه

صلصال

بذور فول 

منبتة على 

قطعة قطن

ماء جري 

رائق

أنبوب 

بالستيك

ماء جري 

متعكر
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نخواص غاز ثانى أكسيد الكربو( أنشطة : 15)
 المالحظـــــات األنشطـــــة

اعصر نصف ليمونة على قليل من بيكربونات الصسوديوم فسى كسأس أو افستح زجاجسة ميساه 

غازية والحظ  لون الغاز المتصاعد وتعرف على رائحته .     

الغسسساز النسسساتج عسسسديم اللسسسون 

 والرائحة .

تنطفئ الشمعة . ل كأس زجاجية .نكس مخبار مملوء بغاز ثانى أكسيد الكربون على شمعة مشتعلة داخ

نكس مخبار مملوء بغاز ثانى أكسيد الكربون في كأس بها ماء والحظ مسستوى المساء فسي 

 المخبار .

يرتفسسسع مسسسستوى المسسساء فسسسي 

 المخبار .

توهج الماغنسيوم وترسسب أدخل شريط ماغنسيوم مشتعالً داخل مخبار  مملوء بغاز ثانى أكسيد الكربون . 

اء علسسى جسسدران مسسادة سسسود

 المخبار .

:  حتديد خصائص ثانى أكسيد الكربون فى أنهميكن

  .والرائحة اللون ( عديم1)

    .محله ويحل ألعلى الهواء بإزاحة يُجمع ولذلك ، الهواء من ( أثقل2)

   . األكسجين غاز تحضير فى الحال هو كما الماء بإزاحة يُجمع ال ولذلك ، الماء فى ( يذوب3)

   . الحرائق إطفاء فى يستخدم ولذلك ، االشتعال على يساعد وال يشتعل ( ال4)

) أبيض لونه( الماغنسيوم أكسيد إلى متحوالً  االشتعال فى الماغنسيوم شريط ( يستمر5)

. المخبار جدران على )الفحم( ويترسب الكربون 
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